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Díszhangverseny 
a Tanítóképző Intézetben

Jubileumi rendezvénysorozat kezdődött
A megyeszerte folyó jubi

leumi megemlékezéseknek 
kedves, sajátos színfoltjuk az 
a rendezvénysorozat, amelyet 
ezekben a napokban tartanak 
az esztergomi Tanítóképző In
tézetben. Szinte hagyomány, 
hogy jeles nemzeti ünnepein
ket hangversenyekkel, tudo
mányos ülésekkel köszöntik az 
intézet dolgozói, tanulói. Áp
rilis 1-én este énekkari hang
verseny nyitotta meg az ün
nepségek sorát, majd 2-án, és 
3-án tudományos üléseket 
rendeztek illetve rendeznek.

rusmű hangzott ol: a Senkim 
a világon, a Párnás táncdal 
és a Jószágigéző. Ezeket há
rom Kodály-gyöngyszem kö
vette: a Villő, Isten kovácsa 
és a Vejnemöjnen muzsikál.

Az énekkart Hunyadi Zol-

Nem lenne teljes a hang
versenyről írt tudósításunk, 
ha nem szólnánk arról a ked
ves, szinte már-már családias 
hagyományról, hogy a tanító- 
jelöltek műsorát minden al
kalommal megelőzi a tanítvá
nyok, a Gyakorló Általános tán vezényelte. 
Iskola növendékeiből alakult 
kórus műsora. Némethné, Zol- it
ler Éva vezetésével — zongo
rán Jekkel Zsuzsa kísért — 
most is üdén, kedvesen éne
keltek a gyerekek. Frissessé
güket, a dalokkal való bájos

Csütörtökön délelőtt folyta
tódott az ünnepi megemléke
zések sora. Az intézetoen ben
sőséges ünnepséget tartottak,

Esztergom zenei életének
rangos állomása minden al- a  „nagyok” műsorának el- 
kalommal, amikor a Tanító- sg részében forradalmi dalo- 
képző Intézet növendékeiből 
alakult női kar hangversenyt 
ad. Az intézetben magas fokú 
zenei nevelést kapnak a hall
gatók — ennek megnyilvánu
lásai, vagy inkább bizonyítá-

azonosulásukat öröm volt lát- ahol Gyarmati Lajos, az inté- 
nunk, hallanunk. zet igazgatója mondott beszé

det. Ekkor került sor a két- 
★  napos tudományos ülésszak

megnyitására is. Délelőtt dr. 
Csiííáry Nándor intézeti ta
nár egy nagyobb dolgozat 
anyagából „Esztergom és kör
nyéke felszabadulása” címen, 
a délutáni ülésen pedig „Le
nin, az ember és a forradal-

kat hallhattunk. Különöskép
pen nem kell bizonyítani azt, 
hogy a munkásmozgalom da
lai nem maradhatnak pusztán 
emlékek. Méltó tolmácsolás- m^r’ címmel Molnár Viktoi-
ban örökké kedvelt darabjai 

sai ezek az evente megrende- maradnak a hangversenypó- 
zett nyilvános koncertek. diumoknak. Minderről az esz- 

Az intézet énekkara egyre tergomi előadás is meggyő- 
inkább túllép a szó nemes zött.
értelmében vett „intézeti” jel- A második részben három 
legen is. Bár kétségtelen, hogy romantikus szerző, Csajkovsz- 
mint tanítójelölteknek, a mu- jjij, Brahms és Schubert mfl- 
zsikálás elsősorban önképzés, veiből hallottunk egy-egy da- 
öe találkozhatunk a kórussal rabot. Csajkovszkij Anyegin 
számos más intézeten kívüli című operájából a Málnasze-
rendezvény során is. Nem túl
zás: megyénk zenei életének 
számon tartott együttese ez a 
kórus.

A szerda esti hangverseny 
valóban magas fokú művészi 
produkciókkal ajándékozta

dő lányok kórusát tolmácsoL 
ták — nagyszerűen. Brahms 
Ossián dala című műve erő
próba volt — felső fokon si
került megoldani ennek a ne
héz, nagy stílusismeretet 
igénylő kórusműnek az elő-

meg a közönséget Ünnepi kül- adását. Igazi, mély pátoszú lí- 
sőségek között léptek dobogó- ra szólalt meg a dalban, 
ra a lányok. Dr. Jónás Fe- Schubert Éji zenéjének elő- 
rencnek, az intézetben műkő- adásakor különösen szép 
■dő gyakorló általános iskola hangszínű szólistát hallottunk: 
igazgatójának szavai után kéz- Lukács Máriát. Műsoruk foly
ni ődött a koncert tatáséiként három Bartók kó-

A könyvtárépítészet kérdései
Érdekes előadás a megyei könyvtárban

Nyilvános (közművelődési) 
könyvtárak építése az NSZK- 
ban címmel tartott vetítés
sel egybekötött előadást ápri
lis 1-én, a megyei könyvtár
ban G. Seydelmann, a ham
burgi városi könyvtár könyv
tárépítészeti szakembere, aki 
a Magyar Könyvtárosok Egye
sületének vendégeként tartóz
kodik hazánkban. Az érdekes 
szakmai előadásra eljöttek a 
Győr-Sopron- Fejér 
megyei könyvtárak 
munkatársai is.

kötettel rendelkeztek (1,2 mil
lió lakosra).

1950-ig nem lehetett rend
szeres újjáépítést végezni, s 
csupán ideiglenes megoldások
kal tették hozzáférhetővé az 
olvasók számára a maradék 
könyvállományt.

1959—60-ban megjelentek a 
tartományi könyvtárépítési 
normák- Az első összefoglaló

es Vas könyv, mely a meglevő hely- 
vezetoi- zet analízisét, s a jövő szem

pontjából szükséges normák 
Seydelmann helyzetképet számítását tartalmazta, szá- 

festett Németország háború mos külföldi példával, Me- 
utáni könyvtári helyzetéről, wissen Werner Könyvtárépí- 
Mint mondotta, a második vi. tészet című műve volt. E mű, 
lágháborúban elpusztult a bár részleteiben a fejlődés már 
nagy. és középvárosok köz- túllépett rajta, a német könyv- 
művelődésül könyvtárrendsze- tárépítészet standard művé
re, ezek mindössze 120 ezer nek tekinthető.

lies nagyközség 
tanácsának terveiből
M egtérül a társadalmi munka

Ebben az esztendőben készül el, aminek értéke mint- 
300 000 forintot költenek jár- egy 400 000 forint. A Munká- 
daépítésre Ácson. A munkát csy utcában híd épül. Kivite- 
jelentős megtakarítás jellemzi, lezője a Komáromi Vízgazdál- 
Glcsóbb a járda egyrészt kodási Társulat. A költségek 
azért, mert a költségvetési meghaladják a  280 000 forin- 
üzem építi. További 30—40 tot. 
százalékkal kerül kevesebbe az
építkezés a társadalmi munka 
eredményeként. Ezt az össze
get újabb járdák építésére for
dítják. A tanácstagok révén 
megszervezik, hogy minden 
napra kellő társadalmi mun-

A község pénzásási telepü
lése telefont kapott. Erre 
mintegy 20 000—25 000 forintot 
kell majd kifizetniük. Elké
szült az iskola politechnikai 
terme. Az eddigi költségeket a

kaerőt kapjon a kivitelező tanács *3 000 forinttal
üzem. így mintegy 3600 mé- * d°tta meg hogy mielőbb 
tér hosszúságban több mint berendezhessek a termet.
4000 négyzetméter, járda ké
szül el az Árpád, a Dankó, a 
Diófa, a Temetősor, a Vasvá
ri. a Zalka, a  Gárdonyi, a végzésére mintegy 60 000 fo- 
Széchenyi, a Községi, az rint szükséges. Ács nagyköz- 
Arany és a Virág utcákban. ségben ilyen és hasonló célok 

Utat építenek a Kossuth ut- megvalósítására egymillió fo
tóban. Ez a tavalyi munka rint körüli összeget irányoz- 
V'lyíatása. Újabb 400 méter tak elő.

A tennivalók között szere
pel a Szabadság úti iskolánál 
a támfal építése. A munka él

né tartott nagy tetszéssel fo
gadott előadást.

A pénteki napot a pedagó
giai vonatkozású kutatásoknál 
való ismerkedésnek szentelik. 
Délelőtt Csiszár Albert intéze
ti tanár tart előadást „Okta
tásügyünk 25 éve” címmel. A 
témával kapcsolatban dr. Vég
vári István tart korreferátu
mot.

Ugyancsak pénteken kerül 
sor az intézeti tudományos 
diákköri ülésre. Itt adják át a 
korábban meghirdetett tudo
mányos dolgozatok nyertesei
nek a pályadíjakat. Az első 
díjat Kalocsai Sándor „A hát
rányos helyzetben lévő tanu
lók segítésének lehetőségei” és 
Pintér János „Dág község 
felszabadulása és fejlődése az 
elmúlt 25 év alatt” című mun
kája megosztva kapta. Máso
dik díjat Sartorisz Márta és 
Szabó Zita „Az olvasásra ne
velés az alsó tagozatos osztá
lyokban” című munkája, a 
harmadik díjat pedig meg
osztva Barta Jolán „A táti if
júsági klub vezetésének ta
pasztalatai” és Somorjai Jó
zsef „A tatai termelőszövet
kezetek története” című pá
lyamunkája nyerte el.

Nagy nemzeti sorsfordulónk 
tiszteletére az intézet képző
művész szakkörének reprezen
tatív kiállítását is megtekint
hetik az érdeklődők. Ezen kí
vül a Kossuth Könyvkiadó 
társadalomtudományi kiadvá
nyaiból rendeztek kamaraki
állítást a tani tóképző növen
dékei.

— csolnoki —

A tatai képzőművész szakkör
kiállítása

A Megyei Művelődési Köz
pontban rendezték meg a ta
tai képzőművész szakkör ki
állítását, amelyen a szakkö
ri tagok igen érdekes, figye
lemre méltó alkotásokat so
rakoztattak fel. A kör heti 
négy foglalkozást tart, s a 
város környékéről is járnak 
be szakköri tagok. Emberi 
vonatkozásban feltétlenül az 
a legnagyobb erőssége ennek 
a körnek, hogy itt a képző
művészet iránt hajlandóságot 
érző dolgozó emberek egy
másra — s Kerti Károlyban 
kitűnő mesterre — találnak. 
Mint általában azt az önte
vékeny művészeti mozga
lommal kapcsolatban emle
getni szoktuk, ezúttal is, akár 
csak a képek megtekintése 
alapján is, bizonyosságát ta
láljuk annak, hogy a szak
köri tevékenység mindenkép
pen emberformáló, ízlésfor
máló hatású. Ezek az embe
rek érzékenyebben reagálnak 
színekre, kontúrokra — de 
éppígy nyilván az élet más 
érzékelhető jelenségeire is.

Nem mernénk állítani, hogy 
a kiállított anyag egységes, 
egyenletes színvonalú. Ezút
tal azonban sokkal lényege
sebbnek érezzük annak hang- 
súlyozását, hogy nem kerül
tek a szakkörvezető művész 
szemléletének túlzott befo
lyása alá; más módon is tö
rekednek újrafelfedezni a vi
lágot, mint azt Kerti művé
szi karaktere meghatározná. 
A jó mester tanítványaiban 
az egyéni hajlandóságra fi
gyel fel, az egyéni útkere
sést támogatja, s nem az

utánzás készségét erősíti. A 
tatai szakkör munkájára ez 
jellemző. S az is, hogy olyan, 
immár egyéni arculatú, hang
vételű egyéniségek is talál
hatók köztük, akik vitathatat
lan művészi kvalitásról tesz
nek tanúságot. Most is, s ak
kor is, amikor nem egy al
kalommal a megyei képző
művészek tárlatán felfedez
zük alkotásaikat. A teljesség 
igénye nélkül említsük most 
itt a legismertebbeket: Bállá 
Gábor, Horváth Ida, ízűig 
István, Jakus Sándor, akik a 
megyei képzőművészeti szak
körök kiállításán is például 
következetesen az élvonalban 
jeleskednek.

A szakkörök egyben az 
utánpótlás ^nevelését is szol
gálják. Aki szakköri tag lesz 
nagy művészi elszánásokkal, 
még nem bizonyos, hogy va
lóban „felnő”. De jó meleg

ágya ennek az érdeklődésnek 
minden képzőművészeti kör. 
Komolyan kell tehát vennünk 
ezeknek a kis közösségeknek 
a munkálkodását. S örömmel 
láttuk a tataiak kiállításán 
is, hogy senki nem kívánja 
ma már sablonok közé szorí
tani, úgymond előírni, ho
gyan lássa a művész, vagy 
akár a képzőművészeti kör 
tagja az öt környező valósá
got

Mindenki felfedezhet a vi
lágban valami újat, valami 
saját maga számára meghó- 
díthatót — s így teljesedik 
ki az élete, így tűd valami 
figyelemre méltót mondani 
másoknak. Ez, úgy véljük, 
nem csupán a képzőművész 
szakkor tevékenységének jel
lemzője, hanem örvendetes 
módon amatőr művészeti 
mozgalmunkban általában is 
érvényes. (is»

Oktatófilmek
katalógusa

Az iskolai • oktatófilmeknek 
a Komárom megyei Művelő
dési Központból kölcsönözhe
tő kópiái címjegyzékét tar
talmazó iskolai oktatófilm
katalógus után a művelődési 
központ most több mint két
száz oldalas kötetben közre
adta a film- és szemléltető
eszköz-tár katalógusát is.

Az anyag tetemes részét a 
különböző témájú és terje
delmű filmek teszik ki; fel
sorolják a diafilmeket és 
művészlemezeket; közlik a 
kölcsönözhető szemléltetőesz
közök listáját is (magneto
fon, diavetítő, mikroszkóp, 
lemezjátszó stb.).

Szabálytalan párbeszéd 
az iskolakertben...

A szomódi új iskola kert
jében egy férfi dolgozott. Me
legítőben volt. Amikor meg
látott, abbahagyta a munkát. 
Kezébe vette az ásót, és el
indult felém.

A beszélgetés nem indult 
szabályosan. Az egyetemi 
évekről beszélgettünk: Sza
bó József magyar—történe
lem szakon végzett az ötve
nes évek második felében.

— Nincs is jobb, mint 
egyetemistának lenni. De 
azért a falunak is megvan a 
romantikája.

— Szomódnak még inkább. 
Úgy tudom, régi település.

— A XIII. század elején 
alapították. Egy római kori út 
is itt vezet el mellette. 
Egyébként foglalkoztam ve
le, hogy megírom a község 
történetet. Sok mindent csi
nál az ember falun. Én pél
dául MHSZ-titkár is vagyok.

— Jelenleg csak a lövész
klub működik, 58 taggal. 
Kezd megérni a helyzet rá
diós klub létrehozására is. 
Most a neszmélyi felszaba
dulási lövészversenyre készü
lünk, szeretnénk bizonyítani, 
hogy a lövészklub nemcsak 
létszámát illetően erős. . .

— Mikor alakult a klub?
— 1968. augusztusában, egy 

puskával. Én beszerveztem a 
barátomat, ő meg engem. 
Aztán jártuk a községet, és 
beszélgettünk az emberekkel. 
Volt a dologban valami csa-

Az oktatás bűvészei
Egyik-másik tudós nem oktatják a rádió- és tv-javí- dő 15 óra is. A rádió- és tv- 

is olyan tás mesterségét. A gépíró javítást — hetenként egy-egy 
merész jóslata, távprognózisa szakmáról majdnem ugyanezt órában — négy hónap alatt 
szerint, kb. 1930-ra forradal- mondhatom: egymást követik megtanulhatja bárki, s nem 
másítják az oktatást olyan a lapokban az apróhirdetések: is akárhol, az egyik fővárosi 
nagy mértékben, hogy már a vállalatok, intézmények gép- művelődési házban szervezett 
bölcsődékben kialakítják a írót, gépírót és gépírót ke- tanfolyamon, természetesen 
gyermekekben azokat az in- resnek, de csak elvétve talál- megfelelő anyagi ellenszolgál- 
gereket, stb-ket, amelyekkel1 nak. Hogyan is találnának, tatásért.
hallatlanul meggyorsítják bi- amikor a különböző tanfolya- Most csupán azt nem értem, 
zonyos ismeretek elsajátítását, mokon legkevesebb hat hó- a Művelődésügyi és a Munka- 
Ha jól meggondoljuk, erre már napig tart egy gépírónő kép- ügyi Minisztérium illetékesei 
napjainkban is igen nagy szűk- zése, s még hat hónap után miért nem rohannak meg- 
ség lenne, s ezért egyre in- is csak kezdőnek számít a nyerni eme zseniális szakem- 
lcább igazat adok azoknak, tanfolyamról kikerült munka- bereket, oktatókat. Miért en- 
akik oktatásügyünk megrefor- erő. gedik, hogy kiváló képességei-
málásáról vitatkoznak, ejtenek s  hogy mindezen már az két apróhirdetések, villamo- 
szót különböző fórumokon, i980-as évek oktatási fórra- s°n elhelyezett plakátok ré- 
Ugyanis minden érv amellett clalma előtt segíteni lehetne. vén összetoborzott néhány 
szól, hogy legalább bizonyos hogy a tanulás, az elsajátítás emberre vesztegessék, ahe- 
területeken meg kellene gyor- folyamatát meg lehetne gyor- lyett, hogy az oktatásügy, a 
sítani az oktatás és az elsa- sítani — legalábbis a felső- szakemberképzés felvirágozta-

rolt szakmákban — ezt nem tásának szolgálatába állítanák 
az ujjamból szoptam. Mert szt- Mondom, nem értem, hi- 
igen is lehet gyorsan képezni szén ezek az emberek meg- 
rádió- és tv-szerelőket, gép
írókat, sőt még nyelveket is 
lehet rövid idő alatt tanulni, 
s még csak a modern audio

ját! tás folyamatát.
Az idegen nyelveket például 

oktatási intézményeink éve
ken át tanítják, holott ma, 
amikor mindenki hosszabb-rö. 
videbb időre világot látni in
dul és indulna, égetően sür.GUI CO iliLl Cl Xi Id , IV/Cll ÜUI- . . . .  . . . . . .  ...
gős, hogy a magyaron kívül v«ualis eszkozok sem szuk-
legalább még egy nyelvet seSesek ehhez.
gyorsan megtanuljon. És itt Hogyan? Tessék figyelmesen

előzték korukat, s mondhat
nám azt is, szinte szakmájuk 
bűvészei.

Vagy tán éjfpen az a baj, 
hogy bűvészei? De hiszen ma
gam is ismerek bűvészeket, 
akiket mindnyájan becsülünk.

van például a rádió- és tv- olvasni a lapok apróhirdeté- l f ^  h^jelentiÍT ^  Vigyázd 
javítás! A GELKA, a külön- seit. A német nyelvet például csalok!” ».Vigyázat,
böző szervizek, szövetkezetek egyéni módszerrel mindössze
szakemberhiánnyal küzdenem, négy hónap alatt megtanulhat- A Z o k ta tá s  eme bűvész- ‘ 
mégis a híradástechnikai szak- ja bárki. Ha ugyan a hirde- _ _ _ _ _ _ _ _  e bejelentés.
mákban immár kötelezővé te- tésnek hinni lehet. Sietek hoz- hirdetésükről valószínű, vélet-
szik az érettségit és még ez- zátenni. én még nem próbál- lenül hagyták e l . . .
után is két-három éven át tana. Gépíráshoz mar elegenr jj, x.

lafintaság is: úgy alakultunk, 
mint „nős emberek klubja", 
összeültünk a cukrászdában 
néhány üveg sör mellett, és 
tervezgettünk. Eleinte nehe
zen tudtuk elismertetni ma
gunkat. Ma már a pártszer
vezet is nagyra értékeli a 
munkánkat.

— Milyen a klubtagság kor- 
összetétele? i

— Nagyjából fele-fele 
arányban vannak úttörők és 
felnőttek. . .

— És a KISZ-esek?
— Most kezd kiépülni a 

kapcsolat a KlSZ-szervezet- 
tel. Kell az utánpótlás, meri 
lassan kiöregszik a felnőt' 
gárda.

— Milyen a klub anyagi 
helyzete?

— Rendszeres támogatást 
kapunk a községi tanácstól és 
a járási szervektől. A terme
lőszövetkezet vidéki verse
nyekre gépkocsit bocsát ren
delkezésünkre. Egyébként 
most készülünk szocialista 
szerződést kötni a tsz-szel. 
Társadalmi munkával segít
jük a szövetkezetét. Havonta 
egy pénzes-lövészetet is ter
vezünk. Szeretnénk ha ez va
lódi tömegigénnyé válna. A 
lövészetvezetőket, akik ott 
töltik az idejüket, érdekeltté 
tesszük: minden résztvevő 
után jutalékot kapnak. Ez 
indokolt, hiszen jelentőség- 
teljes megbízatást vállalnak.

— Mik a terveik?
— Hatfordulós községi baj

nokságot szervezünk. Szeret
nénk a nemrégen elkészült 
lőteret fedett lövőhellyel el
látni. Ez a téli edzéseket is 
lehetővé tenné.

— És az egyéni tervek?
— Ezek összefüggnek a

községgel. Szeretem a „falu
mat”. Szeretném, ha az 
MHSZ-szervezet továbbra is 
jól működne. S örülnék, ha 
az irodalmi színpad, amelyet 
én vezetek, szintén jól szere
pelne. Egyszerű ez, szeretem, 
ha jól mennek körülöttem a 
dolgok. . .  B. J.

S OKOL
rádió

M e d ic o r  t ö l t ő v e l  
R E K L Á M Á R :

600 Ft
foviVoVl

V id é k r e  

c s o m a g k ü ld ő  
s z o l g á l a t  

B u d a p e s t  V ., 
K o s s u t h  L. u . 2 .

V


